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Wettelijke bekendmakingen 

3. POLITIEBESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR 

 

 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT  
 
POLITIEBESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR  
 
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
 
Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836;  
 
Gelet op artikel 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 05 augustus 1992; 
 
Gelet op de beslissing van 10 maart 2020 van het Kernkabinet van de federale regering en het 
Strategisch Comité inzake de uitvaardiging van proportionele maatregelen met als doel het COVID-
19-virus (Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden; 
 
Gelet op het advies van 10 maart 2020  van de ‘Risk Assessment Group’ en van de ‘Risk Management 
Group’ waarin  wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd in de zin van de 
aanbevelingen van de World Health Organization (WHO); 
 
Gelet op de buitengewone Conferentie van de gouverneurs dd. 10 maart 2020 met de minister van 
Binnenlandse Zaken; 
 
Gelet op het overleg van de gouverneur van Vlaams-Brabant met de burgemeesters op 11 maart 
2020; 
 
Overwegende dat: 

 

- Het beleid rond ‘social  distancing’ erop gericht is de verspreiding van Covid-19 zoveel 
mogelijk te beperken of te vertragen. De maatregelen van ‘social distancing’ zijn erop gericht 
het contact tussen (eventueel onbekende) besmette personen en gezonde, niet besmette 
personen te verminderen; 
 

- De eenvoudige ‘social distancing’ maatregelen die nu al van kracht zijn dienen te worden 
uitgebreid; 
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- Er zich maatregelen opdringen om de verspreiding van  het COVID 19 (coronavirus) te 
beperken, om zo veel als mogelijk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate 
onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt;  
 

- In het belang van de openbare gezondheid en veiligheid, de Regeringen aanraden dat indoor 
activiteiten met meer dan 1000 deelnemers worden verboden. Activiteiten onder de 1.000 
deelnemers kunnen wel doorgaan, met in de mate van het mogelijke in acht neming van 
proportionele maatregelen die voortvloeien uit het beleid van ‘social distancing’;   

 
- Er een oplijsting van (indoor) evenementen werd gevraagd aan de burgemeesters van de 

provincie Vlaams-Brabant; 
 
 
 
 
 

 

Besluit 
 
Artikel 1: Alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant waar meer dan (duizend) 1.000 
deelnemers worden samengebracht, worden met ingang van 11 maart 2020 niet meer toegelaten, 
voor (één) 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart; 
 
Artikel 2: Een gemotiveerde vraag tot afwijking kan worden ingediend bij de gouverneur en zal in 
overleg met de betrokken burgemeester door de gouverneur worden beoordeeld in het licht van de 
criteria van de FOD Volksgezondheid; 
 
Artikel 3: Organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en 
organisatoren van outdoor evenementen worden gevraagd om in de mate van het mogelijke het 
‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen. 
 
De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of 
nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt 
immuunsysteem) dienen te worden afgeraden om aan de evenementen deel te nemen.  
 
De maatregelen zijn erop gericht om, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, de 
intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten enigszins te beperken. Zij worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:  
1. aantal personen dat samenkomt 
2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen 
3. duur van het contact 
4. beslotenheid ruimte 
5. mengeling van leeftijden 
6. haalbaarheid van de maatregelen 
7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit. 
 
De maatregelen zullen terug te vinden zijn in een ‘aanbevelingsnota voor organisatie van 
evenementen’ die aan de burgemeesters zal worden bezorgd. De aanbevelingsnota kan verder 
worden geraadpleegd op ICMS.  
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Artikel 4: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend 
gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.  
 
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan de respectieve 
ministers van Binnenlandse zaken en Volksgezondheid en aan de federale gezondheidsinspecteur.   
 
 
Leuven, 11 maart 2020 
 
De gouverneur 
 
 
 
 
 
 
Lodewijk De Witte 
 

 

 

 

 
 


